
CERISE
The cherry on top of your event



HVEM ER CERISE?

Pernille Siboni Ussing

Baggrund indenfor salg, service og pro-
jektledelse s Stort overblik og overskud 
fra mange års ledererfaring s Kompetent 
arrangør, der baner vejen fra tanke til 
handling.

Anna Sprogøe Dons

Baggrund indenfor salg, PR og marketing 
s Bred erfaring fra små og store events i 
modebranchen s Æstetiker til fingerspid-
serne, som brænder for at skabe det  
unikke univers. 

Med CERISE ønsker vi at skabe events, hvor afsenderen 
er unikt afspejlet fra start til slut og i mindste detalje. Med 
skræddersyet hjælp til planlægning, koordinering og ud-
førelse af dekoration vil vi sætte rammerne for din unikke 
begivenhed. Den, der skal til at udspille sig til en firmaf-
est, en butiksåbning, en produktlancering, et kampagne 
shoot eller en hvilken som helst anden anledning, som 
skal præsentere dig og din virksomhed bedst muligt.
 Lad os fuldende dit event og give dig, dine gæster, 
kunder og medarbejdere en oplevelse med kirsebær på 
toppen!

Vi kan skabe de rigtige rammer 
for din virksomged uanset 
anledningen!“



DEKORATION TIL
DIN VIRKSOMHED

Uanset anledningen kan vi hos CERISE sætte fokus 
på din virksomheds identitet i det arrangemet, du 
skal afholde.
 Vi tilbyder hjælp med planlægningen af 
den dekoration, der skal skabe rammerne for dit 
event samt indkøb af alle nødvendige festartikler. 
Vi præsenterer alle planerne med tekst, billeder og 
budget, så det uoverskuelige bliver konkret og hånd-
gribeligt. Derudover kan vi hjælpe med at gøre vi-
sionerne til virkelighed ved at dekorere, indrette og 
pynte op. 
 Således kan du lægge al stress på hylden, og 
koncentrere dig fuldt ud om din virksomhed.



VORES SORTIMENT

På vores webshop tilbyder vi et stort sortiment af 
smukt, håndplukket festpynt. Vi vælger produkter af 
høj kvalitet og med masser af muligheder for per-
sonlig styling til netop dit arrangement. Vi hjælper 
gerne med indkøb fra shoppen, med forslag til an-
vendelse og styling og med selve dekorationen med 
alt vores festpynt.
 Vi tilbyder derudover også et stort dekorations-
sortiment med stemningsgivende produkter til udle-
jning. Vores produkter er enten unikke genbrugsfund 
eller designs af høj kvalitet, som skal kunne opfylde 
et æstetisk behov igen og igen alt efter den sam-
menhæng, de placeres i. 

se vores udvalg...

s www.bycerise.dk/shop
s send os en mail og modtag
     vores udlejningskatalog!



KAMPAGNE SHOOT

Med stor professionalisme, engagement og kreativi-
tet skabte CERISE et smukt og fantasifuldt set-up for 
vores fotoshoot og lancering af nyt design. 

Vores arbejdstitel var “Fashion & Fantasy” og her le-
verede pigerne varen fuldt ud! 

Vi er meget glade for samarbejdet og kan kun give 
vores varmeste anbefalinger til Pernille og Anna.

Rikke Schradiek, 
Design by Us

“



Vi brugte CERISE på Restaurant SILO i forbindelse 
med opsætning af dekoration til nytårsaften.

CERISE var meget professionelle fra start til slut og 
havde gode inputs til hvordan, vi kunne dekorere 
rummene og samtidig holde vores stil.

Undervejs faldt nogle balloner ned, men vi ringede 
til CERISE som kom med det samme og løste prob-
lemet.

Jeg kan varmt anbefale dem!

Malou Hasse, 
Restaurant Silo

RESTAURANT STYLING

“



SOMMERFEST

De søde CERISE piger var en kæmpe hjælp i forbin-
delse med vores Nümph sommerfest. Fra start til 
slut var de behjælpelige med indkøb, farvevalg, 
planlægning og oppyntningen til festen gjorde en 
kæmpe forskel for os. 

Man behøver aldrig længere bekymre sig om en 
små-kedelig location til enten fotoskydning, salg-
smøde eller firma arrangement, når CERISE pigerne 
kan få det til at ligne en million med deres store ud-
valg af festartikler. 

Pigerne er super søde, mega dygtige og har vanvit-
tig god smag – de får alle vores varmeste anbefalin-
ger!

Maria Noerbaek,
Numph

“



tag kontakt!
s Mail til hello@bycerise.dk
s Ring til 61273332
s Tjek instagram @bycerise

tag kontakt!
s Mail til hello@bycerise.dk
s Ring til 61273332
s Tjek instagram @bycerise

JULEFROKOST

Vi kontaktede CERISE i last minute, men lige fra start 
blev vi mødt med professionalisme, god sparring og 
en forståelse for, hvad det præcis var, vi havde brug 
for! 

En ting som især var vigtigt for os, var oplevelsen, 
at der var styr på det hele – den opgave formåede 
CERISE at løfte til fulde! 

Vi fik i dén grad forventningerne opfyldt, da dørene 
blev åbnet, og vi så hvor flot CERISE var kommet i mål 
med ønsket om wow-effekt og maskerade tema.

Vi har allerede planlagt, at vi vil anvende CERISE 
igen til vores næste firmaarrangement.

Maya Nielsen,
Adecco

“



KIRSEBÆR PÅ TOPPEN

Med CERISE er du garanteret et personligt udtryk, 
der præsenterer din virksomhed og den anledning, 
du skal markere på bedst mulig vis. Med kreativitet, 
engagement og proffessionalisme går vi altid til op-
gaven med stor respekt og interesse for det brand, 
hvis identitet vi skal udtrykke. 
 Vi ved at den store forskel ligger i de små detal-
jer - og det er netop det, vi tilbyder. Vi er kirsebærret 
på toppen, der gør hele forskellen for oplevelsen.

tag kontakt!
s mail til hello@bycerise.dk
s ring til 61273332
s tjek instagram @bycerise

s 


